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HELP THULO PRSEL 

NIEUWSBRIEF NR.20            2 OKTOBER 2020 

 

NEPAL KOMT VOORZICHTING UIT DE LOCKDOWN. VOEDSEL IS SCHAARSER EN DUURDER 

GEWORDEN TIJDENS DE LOCKDOWN. DE STICHTING ZORGT IN OKTOBER VOOR 

VOEDSELPAKKETTEN. DE POMP VOOR DE WATERTANK IS EINDELIJK ONDERWEG NAAR 

NEPAL. DE STICHTING BESTAAT 5 JAAR. HUIS NR 30 IS INMIDDELS KLAAR EN OOK VOOR 

2021 HEBBEN WE WEER BOUWPLANNEN.  

 

NEPAL VOORZICHTIG UIT DE LOCKDOWN 

Hoewel de corona besmettingen nog steeds toenemen heeft Nepal besloten weer 

internationale vluchten toe te laten. Vanaf september wordt een gelimiteerd vluchtschema 

gehanteerd. Nepal heeft voorlopig een maximum van 500 arrivals per dag ingesteld. Ook 

moeten reizigers een test kunnen overleggen niet besmet 

te zijn die niet ouder is dan 3 dagen. Op moment van 

schrijven van deze nieuwsbrief was nog niet duidelijk of 

er ook een quarantaineverplichting wordt gehanteerd bij 

binnenkomst. Momenteel heeft Nepal 74.745 

besmettingen en 481 overledenen. Het dagelijks leven 

keert langzaam terug in Nepal. Omdat er momenteel 

geen werk is, trekken veel Nepali vanuit Kathmandu 

terug naar familie in de bergdorpen. Dit is begrijpelijk 

maar niet geheel zonder risico zo lang het virus nog niet 

onder controle is.  

Het weer voorzichtig toelaten van internationale 

vluchten is vooral ingegeven door economische belangen. 

Oktober en november zijn de belangrijkste maanden voor 

het toerisme in Nepal. In normale tijden worden de 

meeste trekkings in de Himalaya in deze periode 

georganiseerd. Thamel is de toeristenwijk in Kathmandu. 

De foto maakt duidelijk dat er in de hoofdstraat geen 

toerist is te bekennen, waar het anders een drukte van 

belang is. 

VOEDSEL SCHAARS EN DUUR 

Door het coronavirus is het voedsel schaars en duur geworden. Het vervoer en transport 

vanuit India is de afgelopen maanden fors verminderd. Ook hebben de mensen steeds minder 

financiële middelen om voedsel te kopen. Bijna alle mannen in Thulo Parsel zijn, op een of 

andere manier, afhankelijk van trekkings in de Himalaya. Ze verdienen hun geld als gids of als 
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drager met groepen deelnemers. Nu er geen trekkings mogelijk zijn verdienen ze ook geen 

geld. Ook in Kathmandu is voor onze mannen geen ander werk te krijgen omdat enerzijds 

Kathmandu momenteel uitgestorven is en anderzijds omdat de weinige baantjes die er zijn 

onder de mannen van hogere kasten worden verdeeld. Drie maanden geleden hebben we ook 

voedselpakketten laten bezorgen bij 19 gezinnen in Thulo Parsel.  

Het coronavirus is nog steeds behoorlijk actief in India en Nepal. Begrijpelijkerwijs weerhoudt 

dit toeristen naar Nepal af te reizen. Ook wij hebben besloten dit jaar niet af te reizen naar 

Nepal. Omdat heel veel gezinnen 

hierdoor geen inkomen hebben en 

de winter voor de deur staat, 

hebben we besloten nog een keer 

voedselpakketten te bezorgen bij de 

gezinnen in Thulo Parsel. In overleg 

met Raby, onze financieel manager 

in Kathmandu, hebben we er voor 

gekozen om dit tijdens het Dashain 

festival te doen. Dashain is een van 

de belangrijkste religieuze festivals 

in Nepal en symboliseert de 

overwinning van goed over kwaad. 

Deze week van 23 tot en met 28 

oktober is een belangrijke feestweek 

voor de Nepali. De voedselpakketten zullen weer bestaan uit rijst, bonen, linzen, olie en 

suiker. Als we het kunnen organiseren willen we ook proberen vlees aan de voedselpakketten 

toe te voegen in de vorm van een geit of kippen. In het dorp worden die dan tijdens het 

Dashain festival geslacht en gezamenlijk gegeten. 

WATERTANK BIJNA IN GEBRUIK 

In het tweede kwartaal hebben we besloten een grote watertank van 5000 liter in Thulo 

Parsel  te plaatsen. Dit was de beste oplossing omdat er in de buurt van het dorp, hoger in de 

bergen, geen grotere waterbron werd 

gevonden die stromend water voor alle 

huizen kon garanderen. De huidige bron 

geeft geen water in overvloed maar is wel 

een bron die het gehele jaar voortdurend 

water geeft. Probleem met de 

watervoorziening in Nepal is echter dat het 

meeste water, dat niet wordt gebruikt, 

wegloopt. Daarom hebben we nu een 

watertank van 5000 liter ingegraven. Deze 

tank moet voldoende water genereren voor 

alle gezinnen in het dorp. Van Bosman 
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Watermanagement in Piershil hebben we een waterpomp gekregen waarmee de mensen in 

het dorp water kunnen tappen uit de watertank. Op het moment dat we de pomp wilden 

versturen, stopte het vrachtverkeer naar Azië als gevolg van de coronacrisis. Pas afgelopen 

week konden we weer voor het eerst een pakket versturen.  

STICHTING BESTAAT VIJF JAAR 

Na de aardbevingen in april 2015 hebben we op 7 augustus in 2015 onze stichting opgericht. 

Dat we na vijf jaar kunnen terugkijken op een geweldig resultaat is mede te danken aan heel 

veel trouwe sponsoren die ons nog steeds steunen. Ook realiseren we ons nog steeds dat we 

ons resultaat hebben kunnen bereiken 

dankzij de vrijwilligers (Hugo, Remco, 

Johan en Paul) die in 2015 met ons de 

eerste huizen hebben gebouwd. 

Afgelopen maand is de bouw van het 

30ste huis afgerond. We hebben nooit 

kunnen vermoeden dat we zo veel 

huizen zouden gaan bouwen. Het 

volgende huis dat we momenteel 

bouwen is een huis voor Sanu zelf. Het 

is kenmerkend voor onze mensen dat 

we pas nu een huis bouwen voor Sanu, 

de belangrijkste technische man van 

ons bouwteam. Sanu heeft er nooit om 

gevraagd en heeft altijd klaar gestaan om anderen te helpen. Zijn vrouw en kinderen wonen 

in Kathmandu in een klein kamertje, omdat ze zelf geen huis meer hebben in Thulo Parsel. In 

het huis in Thulo Parsel woont namelijk zijn moeder. Door het coronavirus is het nu beter om 

in Thulo Parsel te wonen dan in Kathmandu. Maar ook omdat Sanu steeds vaker voor werk 

wordt gevraagd in de omgeving van Thulo Parsel kan bij daar een inkomen verdienen en is het 

belangrijk dat hij daar weer kan wonen. Straks heeft hij in Thulo Parsel weer een eigen huis 

waar hij met zijn gezin kan wonen.
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EXTRA HULP AAN GEZIN  

Vorige maand werd Raby gebeld met een verzoek om hulp. Een familie in het district van 

Thulo Parsel heeft geld gespaard en is zelf begonnen met de bouw van een nieuw huis. De 

familie, vader, moeder en twee dochters en 

een zoon, bouwen een zelfde soort en type 

huis zoals onze stichting bouwt. De man heeft 

onlangs een ongeval gehad en kan niet meer 

goed lopen. Dat betekent dat hij geen werk 

meer heeft en geen geld meer verdient. Het 

huis was bijna klaar op de dakbalken en 

zinkplaten na. We hebben besloten deze 

mensen te helpen met houten balken en 

zinken dakplaten. Raby zal zelf eerst 

beoordelen welk materiaal nodig is en 

uiteraard zullen we controleren of het 

bestelde materiaal ook daadwerkelijk aankomt. Sanu zal uitgebreid uitleggen hoe de balken 

en zinkplaten bevestigd moeten worden. Zoals het er nu uitziet hoeft Sanu zelf niet te helpen 

bij de bouw. Uiteraard volgen we de voortgang en hopen dat deze familie snel een dak boven 

hun hoofd hebben.  

VOLGEND JAAR WEER VIJF HUIZEN 

We kunnen nu al melden dat we volgend jaar weer vijf nieuwe huizen kunnen bouwen. De 

afgelopen jaren hebben we ter plekke in Nepal altijd zelf beoordeeld voor wie en waar we 

nieuwe huizen wilden gaan bouwen. 

Dat kan dit jaar natuurlijk niet. 

Hoewel de luchtbrug naar Nepal 

weer voorzichtig wordt opgestart, 

vinden we het te riskant om dit jaar 

nog naar Nepal af te reizen. Raby 

zal met Jit en Sanu de verschillende 

verzoeken die zij regelmatig 

ontvangen gaan beoordelen. Ook 

zullen ze dan met de families praten 

om de persoonlijke omstandigheden 

in beeld te brengen. Raby zal een 

overzicht met verzoeken naar 

Nederland sturen waarna het 

bestuur in Nederland uiteindelijk 

een besluit zal nemen voor wie we volgend jaar gaan bouwen. We hopen van harte dat we 

volgend jaar weer zelf naar Nepal kunnen afreizen om de voorderingen in de bouw zelf weer 

te beoordelen. Omdat we inmiddels zo veel huizen hebben gebouwd en niet zijn afgeweken 
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van het model dat we vanaf het begin hebben gebouwd, hebben we een goed op elkaar 

ingespeeld team met bouwvakkers. Het resultaat blijft gelukkig niet onopgemerkt waardoor 

onze mannen regelmatig voor andere klussen worden gevraagd.  

DONATIES 

Doordat heel veel mensen ons blijven steunen kunnen we ons werk blijven voortzetten. 

Hoewel de hele wereld gebukt gaat onder de pandemie van het coronavirus, zien we dat 

landen zoals Nepal veel harder worden getroffen dan de landen vooral in het westen. De rijke 

landen kunnen veel beter anticiperen op een dergelijke crisis dan de arme landen in Azië. 

Veel mensen in Nepal hebben geen reserve of buffer om dit financieel op te vangen. Ook de 

overheid kan geen financiële steun bieden aan de mensen. Veel Nepali zijn afhankelijk van 

giften en geschenken uit het buitenland. Mensen die niet worden gesteund zullen het in de 

komende winter heel zwaar krijgen. Hoewel onze core business vanaf het begin het bouwen 

van huizen is geweest, zijn we uitermate gelukkig dat we nu ook op andere manieren hulp 

kunnen bieden voor eerste levensbehoeften.  

 

Als je ons wilt steunen kan je een donatie storten op onderstaand bankrekeningnummer.  

We vinden het ook fijn als je onze facebookpagina Helping Thulo Parsel wilt liken ….. .  

DONEREN KAN OP REKENINGNUMMER NL36RABO 0303078138 TNV STICHTING 

HELPING THULO PARSEL.  


